Tìm Nguồn Nước Dùng Tạm trong
Trường Hợp Khẩn Cấp
Trong trường hợp khẩn cấp, nguồn nước từ hệ thống nước của quý vị có thể không có hoặc
không an toàn để uống. Những chỉ dẫn này sẽ giúp quý vị tìm và sử dụng nguồn nước uống tạm
một cách an toàn.
Một số nguồn nước dùng tạm có sẵn
trong nhà quý vị ở những chỗ nào?

Những nguồn nước có thể dùng tạm
bên ngoài nhà quý vị ở những chỗ nào?



Trước khi uống nước từ những nguồn sau đây,
hãy lọc bằng đồ lọc nước uống được làm riêng
để dùng khi đi trại, hay đồ lọc cà phê, vải thấm,
vải thưa hay bông gòn gắn trong phễu, để loại
bỏ càng nhiều hạt nhỏ càng tốt. Sau đó đun cho
nước sôi mạnh ít nhất là một phút. Đun sôi là
tốt nhất, nhưng nếu không làm được, hãy bỏ
vào 20 giọt thuốc tẩy cho mỗi gallon nước lọc
và để yên trong 60 phút.

Nước nó thể lấy từ vòi xả của bình nước
nóng. Hãy chắc chắn là điện và/hoặc ga đã
tắt trước khi mở vòi xả. Cho nước chảy vào
một đồ đựng sạch.
o Không bao giờ dùng đồ chứa nước
trước đây đã dùng để đựng thuốc trừ
sâu, dầu nhớt, hóa chất, v.v. Nếu quý
vị dùng vòi nước hoặc đồ chứa mà
không thể rửa sạch, hãy nấu nước
cho sôi ít nhất là 1 phút mà quý vị đã
lấy từ máy nước nóng, hoặc bỏ vào
10 giọt thuốc tẩy cho mỗi gallon và
để yên trong 30 phút trước khi sử
dụng.
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Nước có thể lấy từ những đường ống nước
trong nhà của quý vị. Trước tiên, hãy khóa
nước trong nhà quý vị. Kế tiếp, mở vòi
nước ở tầng trên cùng trong nhà. Sau đó
đến vòi nước ở chỗ thấp nhất trong nhà.
Mở vòi nước đó và cho nước chảy vào đồ
đựng sạch.
Có thể dùng nước đã cho vào những khay
làm đá trong tủ đá.




Nước mưa




Ao, hồ và suối thiên nhiên

Sông và suối

LƯU Ý: Đun sôi nước cũng không diệt
được hóa chất ô nhiễm.

Những nguồn nước nào cần tránh?
 Tránh những nguồn nước có chứa những
thứ vẩn đục, có mùi hay có màu đậm.

